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A NYOMDALEMEZ ÉS A KELLÉKEK TISZTÍTÁSA
Fontos, hogy használat után acetonmentes 
körömlakklemosóval távolítsd el a lemezről, a 
formakártyáról és lehúzóról a rajtamaradt lakkot. A 
körömnyomda szilikon fejét pedig egy szöszleszedő 
ragacsos hengerrel tudod a legkíméletesebben 
tisztítani, de ha az nem elérhető, töröld át azt is 
acetonmentes körömlakklemosóval.

CLEANING AND STORING OF THE PLATE AND 
ACCESSORIES
It is important to keep the tools clean, so wipe the 
plates, scraper and shape cards with acetonfree 
nail polish remover after every time you use 
them. The best and most gently way to clean the 
stamper head is by using a sticky roller. If you do 
not have one, you can also wipe the head with 
acetonfree nail polish remover. 

FIGYELMEZTETÉS/ WARNINGS
Jól szellőző helységben használandó!

Use it in well ventillated area.
Gyermekek elől elzárva tartandó!
Keep out of the reach of children.
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colour, cleanse it. Then lightly buff the nail 
to make the surface matte. Remove the dust 
with a manicure brush.

2. For stamping, follow the same procedure 
as when stamping on nail polish, please see 
above. 

3. Once the stamped design has dried, apply 
either wipe-free top gel or 2:1 base and top 
gelpolish, which needs to be cleansed afer 
curing. In both cases, close the design with 
two layers for longer lasting result.



Köszönjük, hogy Moyra terméket vásároltál! Hasz-
nálat előtt ajánljuk fi gyelmedbe az alábbi ismer-
tetőt, melyben a körömnyomdázás menetét, a 
szükséges eszközök előkészítését és használatát 
mutatjuk be! 

The stamper also needs to be prepared for 

Thank you for purchasing a Moyra product! Before 
starting, please take a few minutes to read this 
short description about the usage and handling of 
the plate and accessories in the set.

NYOMDALEMEZ ÉS A NYOMDA ELŐKÉSZÍTÉSE
Miután kivetted a tokból a lemezt, húzd le róla a 
védőfóliát! Majd acetonmentes körömlakklemosó-
val átitatott szálmentes törlővel töröld át legalább 
háromszor! Így garantáltan tiszta, zsír- és ragacs-
mentes lemezfelületet.

DÍSZÍTÉS KÖRÖMLAKKOS KÖRÖMRE
1. Vidd fel a kívánt alapszínt a körömre, és várd 

meg, míg megszárad! Válaszd ki a nyomdá-
zandó mintát, és fesd be körömlakkal! Köröm-
nyomdázáshoz nagyon jól pigmentált lakkot 
(pl. Moyra nyomdalakkokat) használj! 

2. Húzd le a felesleges körömlakkot a mintáról 
45 fokos szögben tartva a lehúzót!  

3. Egy gördülő vagy egyenes gyors mozdulattal 
vedd fel a mintát a nyomdára! 

4. Hasonló mozdulattal nyomd a nyomdán lévő 
mintát a körömre! 

5. A megszáradt körömlakkot nyomda fedőlak-
kal kend be! A vastagabb motívumok értelem-
szerűen lassabban száradnak, légy türelmes! 

DÍSZÍTÉS LAKKZSELÉ ALAPRA
1. A köröm előkészítése után az előírt módon 

vidd fel a lakk-zselé alapot és színt! A máso-
dik réteg színt is köttesd meg és fi xáld! Fixá-
lás után egy fi nom bufferrel mattítsd vissza a 
köröm felületét! A keletkezett port portala-
nító kefével távolítsd el!

2. A nyomdázás az előbb ismertetett módon 
történik.

3. Miután a nyomdázott minta megszáradt, 
a díszítés fedésére használj fi xálásmentes 
fényzselét vagy lakkzselé fedőt, melyet 
köttetés után fi xálni kell. Mindkét esetben 
két fedőréteg felvitelét javasoljuk. 

STAMPING ON NAIL POLISH BASE
1. Apply the nail polish in the desired base 

colour on the nail and wait until it dries. 
Choose a design from the plate and put some 
nail polish on it. For stamping you need 
very well pigmented, perfectly covering 
nail polish (like Moyra Stamping Polish 
collection).

2. Remove excess nail polish with a scraper, 
holding the scraper in 45° angle. 

3. Pick up the design with your stamp with a 
rolling or quick straight motion.

4. Stamp the design on your nail with similar 
motion. 

5. Once the design has dried, cover it with 
Stamping Top Coat! Thicker designs dry 
slower, so just be patient.

Első használat előtt a nyomdát is elő kell készíte-
ni: alaposan töröld át a szilikonfejet acetonmentes 
körömlakklemosóval. 

PREPARING THE PLATE AND STAMPER FOR USE 
After taking the plate out of the paper holder, 
remove the protective foil. Then wipe the plate 
with acetonfree nail polish remover at least three 
times. This will guarantee the surface to be free 
of grease and stickiness.

Ezzel el is készült az egyedi és különleges 
körömdíszítés!

And your beautiful, special nail art is already 
done!

STAMPING ON GEL POLISH BASE
1. After preparing the nail for gel polish, apply 

the base and colour gel polish in the usual 
way. Once you cured the second layer of 

stamping: thoroughly wipe the silicone head with 
aceton-free nail polish remover. 


